
 * حتضري القراءة*
هللا يتحّدث مع شعبه، ويطرح عليهم سّر الفداء واخلالص، ويقّدم هلم يف القراءات، 

 املسيح نفسه حاضر يف وسط املؤمنني من خالل كلمته. الغذاء الّروحي، ف

الكتاب املقّدس، ابستثناء اإلجنيل. وجيوز له أيضاً  لقارئ إلعالن القراءات منا يُقام
لقارئ إبعالن املزمور مرّّن املزمور، يقوم اطلبات املؤمنني، ويف غياب \نواايإعالن 

 . نيتبني القراء

يف حالة عدم وجود قارئ ُمقام من ِقبل الكنيسة، ُُيكن تكليف أشخاص من بني 
إبعالن القراءات من الكتاب املقّدس. جيب أن يكونوا مناِسبني ليقوموا  املؤمنني

حبيث أن املؤمنني من خالل ألداء هذه الوظيفة، وجيب أن يتلّقوا حتضرياً دقيقاً، 
دافئ  ُحبّ يف قلوهبم يوَلد ويكرب  ،اإلصغاء إىل القراءات من الّنصوص املقّدسة

  (.99،101، 55 )راجع األحكام العاّمة رقموُمعاش للكتاب املقّدس. 

  



 بعض األسئلة:
 إلعالن من خالهلا قد تعرف أّن الُقرّاء مل يتهّيؤوا كما جيب  ما هي الطّرق اليت

  قراءة؟ال
  ُّوين لإلستعداد لُيصبحوا قُ رّاء ما هي الصفات اليت يتم البحث عنها يف املدع

 ُجُدد؟
  ما هي املهارات اليت حيتاجون لتطويرها؟ 
  مما هي الّتنشئة اليت  ؟ تُقدَّ

 نقاط عملّية: 
  د من أّن الُقرّاء يعرفون كيفّية حتديد القراءات املوكلة إليهم) رمبا وضع بالتاكُّ

مع تشجيع اآلخرين على قراءة  -أو رسالة إخباريّة الرعويّة الّنشرةتفاصيل على 
  الكتب املقّدسة أيضاً(. 

 إعالن قراءة لآلخرين إن مل تقرأها بصوت مرتفع لنفسك أّواًل. خاطرةمن امل 
 .قراءة كتب تُرِشد القارئ لفهم القراءة اليت سيتلوها 
  إقامة جمموعات صغرية لقراءة القراءات األسبوعّية والّتأّمل فيها، تساعد الُقرّاء

لهم  يفّلمي التعليم املسيحي ومع والوّعاظ مات دَ إلقامة اخلَ  دهمإستعداو أتمُّ
 .  الكنسّية املتعّددة بشكل جّيد



 مراجع أخرى:
 .61-56التعليمات العامة للقَداس:  -
 .57-49قراءات القّداس:  -
 .162-157، 42-41االحتفال ابلقّداس:  -
- Spiritus et sponsa: 6,8,13 
- Mane Nobiscum Dominun: 12-14 

 

 

 
 
 

 : أسئلة للمجموعات
 هي املخاوف اليت لديك؟ما هو اجلّيد يف املمارسة احلالّية؟ ما  -1
 ما الّطرق اليت تؤّكد هبا الواثئق أو تتحّدى ممارستك احلالّية؟ -2
ا من قراءة املراجع. -3  ضع األولوّّيت يف اهتمامك اليت حّددَته



من يشارك بشكل مباشر يف هذه األمور؟ على سبيل املثال: اخلّدام  -4
 املعلومات الضروريّة إلشراكهم يف \الكنسيني. ما هي التنشئة

  جتديد املمارسة احلالّية؟
كيف سيتم إشراك مجاعة املؤمنني يف اإلعداد الالئق؟ ما هي األمور  -5

على وجه اخلصوص اليت جيب معاجلتها يف أّّيم األحد، أو 
 إحتفاالت أّّيم األسبوع؟  

 كيف ستقّيم الّتنشئة وجناحها يف الرعّية؟  -6
 
 
 

 لب اإلكلرييكي الطاعمل 
 يوسف حداد


